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Penelitian ini di lakukan pada buruh tani di Desa Ngabar Kecamatan Jetis  
Kabupaten Mojokerto yang bekerja di sector non pertanian dengan judul  
ANALISIS TRANSFORMASI TENAGA KERJA DARI SEKTOR PERTANIAN KE 

SEKTOR NON PERTANIAN DI DESA NGABAR KECAMATAN JETIS 
KABUPATEN MOJOKERTO

 

Tujuan penlitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi tingkat 
Pendidikan ,tingkat upah pertanian ,tingkat upah non pertanaian dan jenis pekerjaan 
buruh tani yang melakukan transformasi tenaga kerja ke sector non pertanian di Desa 
Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. 
Alat analisis yang di gunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi tingkat pendidikana 
,tingkat upah pertanaian, tingkat upah non pertanian dan jenis pekerjaan buruh tani yang 
melakukan transformasi tenaga kerja ke sektor non peranian di Desa Ngabar Kecamatan 
Jetis Kabupaten Mojokerto adalah dengana menggunakan analisis Diskriptif Kuantitatif. 
Pada saat buruh tani bekerja di sektor pertanian ,kebanyakan dari mereka hanya 
mendapatkan upah atau penghasilan sebesarRp200,000 dan Rp 300,000. 
Upah atau penghasilan yang minim ini dapat mendorong mereka untuk melakukan alih 
profesi atau taransformasi pekerjaan yang semula bekerja pada sektor pertanian sebagai 
buru tani ,tetapi karena adanya upah atau penghasilan yang di peroleh memaksa mereka 
untuk berpindah ke sektor non pertanian ,yang menurut mereka lebih menjajikan upah 
atau penghasilan yang lebih banyak. 
Buruh tani di Desa Ngabar yang bekerja di sektor non pertanian memiliki upah atau 
penghasilan yang lebih tinggi pada sektor non prtanian di bandingkan ketika bekerja di 
sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Upah atau penghasilan 
yang mereka terima pada saat transformasi pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non 
pertanian kebanyakan berkisar antara Rp.400.000 Rp. 500,000 Secara umum,hal in 
membuktikan bahwa sektor non pertanian merupakan sektor yang lebih menjajikan upah 
atau penghasilan yang lebih tinggi di andingkan sektor pertanian  


